
 

STYRKELØFTFORBUND 
 

Styremøte 01-2019 
 

Tid og sted:   Scandic, Oslo     
    30-31 Mars 2019 

       

    Lørdag 11 – 20  

                                                   Søndag 9-12 

 

 
Tilstede:,  Inger Blikra, Kristin Thorvaldsen, Per Fjeld, Carl Yngvar Christensen, Jostein Fiveltun, Kim Eikefet, 

Anita Stavik 

              

              

              
                                      

Forfall                                                                                                       

                                                                                                     
Referent:   Janne Gunn Gaard 
 

 
Telefonmøte og styremøte: 
07.02 - gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver. 
30-31 Mars. Styremøte Oslo 
 
 
Avsluttede Saker 
 

Saker behandlet av AU 

1/19 - Sande KK 

2/19 - Høland IL 

3/19 - Førde IL 

4/19 - Halden 

 

VIDEREFØRTE SAKER 

11/17 - IPC klassifisering og NM krav 

NIF er kontaktet og sjekker ut mulighetene for en felles nordisk sertifisør. 

Vi tar opp regler for NM krav, regler og dømming under dommermøte på NM. Utøvere som er aktuelle for 

International deltakelse vurderer om det er aktuelle stevner i utlandet de kan klassifiseres på. 

Inntil videre anser vi det som uproblematisk at løftere som selv definerer seg som para løftere kan delta i den 

klassen og få resultatet registrert. 



NM kravet er på plass og regnes om til IPC vektklasser. 

Morten og Pål utarbeider IPC modul til dommerkurs. Får norsk sertifisering av paraløftere. 

 

Ansvarlig: Styret 

Status: Pågår 

 

28/17 – Informasjon dopingsaker 

Kristin lager forslag om beste praksis for informasjon av dopingsaker. 

Ansvarlig: Kristin 

Status: Pågår 

 

30/17 – VPL 2019 

Ansvarlig: Alle 

Status: Pågår 

 

32/17 -  

Revisjon av organisasjonshåndboka 

Håndboka revideres med de nye kvalifiseringskrav så snart endringene kommer fra Lars.  Vil bli publisert og endret 

i org.håndboka. 

Vi må legge inn 60 til 69 

Ansvarlig:  Janne Gunn/Anita 

Status: Pågår 

 

4/18 – Norgesrekorder for funksjonshemmede 

Norgesrekordstandarder utarbeides for IPC vektklasser. 

Ansvarlig: Kristin 

Status: Pågår 

 

7/18 Oppfølging av - Handlingsplan for forebyggende antidopingarbeid 

Jobbes videre med av Inger. Har hatt møte med ADN 13.09.18 

 VM 2020 Det ble spilt inn at vi bør se på stand under VM i stedet for foredrag av ADN. 

Inger har hatt møte med Sigurjon Petersson om VM 2020. 

Ansvarlig: Inger 

Status: Pågår 

 

9/18 – Dommerkurs 



Kristin jobber videre med dette. Det er fortsatt noen ting som må på plass.  Utkast til nye dommerprøvemodell 

sirkuleres 1 kvartal 2019. 

Ansvarlig: Kristin 

Status: Pågår 

 

12/18 – VM 2020 

Sandnes Atletklubb har søkt støtte fra Stavanger kommune og det blir oppstart av VM komiteen i oktober 2018. 

Venter også på forslag fra Morten om fullmakt. 

Vi ønsker å kontakte NRK for mulig dekning på tv. Linda blir kontaktperson mot NRK 

VM komiteen har hatt sitt første møte. 

VM komiteen ønsker et innspill på hva de får i støtte fra forbundet.  Per sender et svar til Morten. 

Ansvarlig: Inger 

Status: Pågår 

 

13/18 – Trenerløypa 

Arbeider med å videreføre trenerløypa gjenopptas. Kristin og Dietmar samarbeider og jobber felles med dette.  Vi 

ser på muligheten for en fellesmodul med vektløfterforbundet om en trenermodul for barn. 

Lars skal ha et møte med vektløfterforbundet i uke 46 om en fellesmodul. 

Ansvarlig: Kristin 

Status: Pågår 

 

19/18 -  Regionstrenerordningen 

Det må tas en oppgang over hvordan dette er tenkt. Anita setter ned en gruppe som skal se på 

regionstrenerordningen slik den er i dag og se på hvordan den bør bli fremover. 

Anita har startet med jobben sammen med Dietmar for å oppdatere denne. Anita deltar på trenersamlingen i 

desember. 

Ansvarlig: Anita 

Status: Pågår 

 

21/18 Rekruttering opplegg for skolene. 

Jostein presenterte opplegg for bestilling av flyers, instruksjonsmanual for lærer og promoteringsfilm. 

Bestilling iverksettes innenfor avtalt kostnadsramme.  

Ansvarlig: Jostein 

Status: Pågår 

 

22/18 Special Olympics 

- Etablere kontakt med Special Olympics Norway,  



Det er nå NIF som har ansvaret for Special Olympics Norway. Vi prøver å finne et fleridrettslig arrangement som vi 

kan vise frem idretten vår på. 

- samarbeide om konkurransetilbud, 

- rekruttere utøvere og sikre innrapportering 

Ansvarlig: Inger, Per og Jostein. 

Status: Pågår 

 

25/18 Utarbeide plan for å begrense kostnadsnivået i barne- og ungdomsidretten 

Anita har laget et sammendrag fra spørreundersøkelsen som styret kan jobbe videre med. 

Anita lager en videre plan. 

Ansvarlig: Anita 

Status: Pågår 

 

26/18 Utarbeide bestemmelser om sanksjoner ved brudd på barnerettigheter i lovverket (NB eller lov?) 

Definisjon av lokale og regionale konkurranser i forhold til barneidrettsbestemmelsene er vedtatt og lagt inn som 

vedlegg 2.1 i nasjonale bestemmelser 

Ansvarlig: Inger 

Status: Pågår. 

 

31/18 – VPL 2019 

Sender ut YTD og alle må forberede ny VPL for 2019 som vi går igjennom i Halmstad. 

Alle sender forslag til forbundskontoret innen 01.12.18 

Ansvarlig: Alle 

Status: Avsluttet 

 

33/18 Moderniseringsprosjektet 

Gjennomgang av dokumentet angående moderniseringsprosjektet. 

Høringsuttalelse utarbeidet og sendes over til NIF. 

Ansvarlig:  Alle 

Status:  Pågår 

 
 
34/18 - Landslagsgrupper og trenere 
 
3 endringer i org.håndboka: 
Dele opp landslaget i 2 ett elite og et utviklingslandslag. 

Sette et tak på 10 utøvere pr lag fra begge kjønn.  

Utviklingslaget trenes av regionstrenere og elite utøverne trenes av Lars/Jørgen. 



En utøver vil oppta alle landslagsplasser, den er kvalifisert for. 

Ved kvalifisering til landslag kan man gjennom avtale med TIK bruke et åpent stevne  som kvalifiseringsstevne. 

 

Ansvarlig: Carl 

Status: Pågår 

 
35/18 - revidert landslagskontrakt 
 
Legges inn litt om retningslinjer for kommunikasjon. 
 
Ansvarlig: Carl 

Status: Pågår 

 

36/18 – Veteraner 

Assistent til Egil 

Assist er på plass.  det ble Marthe Stavik Aas. 

Ansvarlig: Per 

Status: Avsluttet 

 

 

37/18 Approbering og påmelding 

Kontakte Oddbjørn Steen for å gjøre noen tekniske endringer. 
 
Ansvarlig: Janne Gunn 

Status: Avsluttet 

 

39/18 Stand under Idrettsgallaen. 

Det er kommet forespørsel om vi vil ha stand i Expo senteret på Tjensvoll i forbindelse med 

idrettsgallaen. 

Styret støtter forslaget om at vi stiller på dette med å fokusere på VM 2020. 
 
Ansvarlig: Janne Gunn 

Status: Avsluttet 

 

40/18 – Rutinebeskrivelse for dommeruttak. 

 

Asvarlig: Per 

Status: Pågår 

 

41/18 -  revidert fremdriftsplan for trenings- og konkurransetilbud for barn 

Ansvarlig: Alle 

Status: Pågår 



 

1/19 

Hvordan få flere klubber og medlemmer til å sertifisere seg som ren utøver/klubb? 

 

Ansvarlig: Anita og Janne Gunn 

Status: Pågår 

 

2/19 

Reisebestilling veteraner 

Ansvarlig: Per 

Status: Pågår 

 

3/19 

Internasjonale dommeroppgaver 

Ansvarlig: Carl 

Status: Pågår 

 

4/19 

Kort diskusjon om hva som er "linjen" på f eks gjennomføring av stevner med ikke godkjent utstyr. 

Ansvarlig: Kristin 

Status: Pågår 

 

5/19 Avtale med SBD? 

Ansvarlig: Carl 

Status:  Pågår 

 

6/19 Ekstraordinær kongress i IPF 

Ansvarlig: Inger 

Status: Pågår 

 

7/19 Dommere til internasjonale mesterskap 

Ansvarlig: Inger 

Status: Pågår 

 



8/19 Stategisamling, tidsramme og innhold 

Ansvarlig: Anita 

Status: Pågår 

 

9/19 Tinget 2019 og tingsøndagen 

Her må vi også tenke gjennom våre egne forslag og hvem som forbereder hva 

• Innhold og tidsramme for søndagen 

• Tidsramme og innbydelse til tinget 

• Klokkeslett for «Ingen er Homo i 2. divisjon) 

• Skriv til kontrollkommiteen 

• Her må vi også tenke gjennom våre egne forslag og hvem som forbereder hva 

 

 

Ansvarlig: Alle 

Status: Pågår 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


